
 גניש הכיר אפל באמצעות
 ח״ב כיום רייסר, מיכה את

ה מרכז מנהל ואז חרות, מטעם
 דויד של ועוזרו הישראלי בנייה

 מאשרים רייסר וגם אפל גם לוי.
 אפל, דרך רייסר את הכיר שגניש

 העולם עם בשיחה טען אפל אך
ב במדוייק זוכר אינו שהוא הזה

 אחר- השניים, נפגשו נסיבות אילו
 ממלא־מקום את גניש הכיר כך

 איש־חרות תל־אביב, ראש־עיריית
 את שאף שטענו והיו גריפל, יגאל
 את מכחיש אפל לוי. דויד השר

 גניש פנים, כל על בתוקף. העניין
 להקמת הזמנה מיכרז ללא קיבל,
 לזוגות יחידות־דיור מאלף יותר

ו מישרד־השיכון, ולזכאי צעירים
 הכדורגל קבוצת של אביה הפך

מיזרחי בצלאל עם כספיגניש חשודתל-אביב. בית״ר
חי, ר ת מיז רו  ח

טו א פל ו
 זינוק זה היה )37( גניש גבי ^
הרצ תושב האיש, מיטאורי. *

 לעבודת- שיצא טריפולי, יליד ליה,
 שנות* שמונת אחדי ,14 בגיל בניין

כ בציבור מוכר היה ושלא לימוד,
ב לכותרות. עלה מפורסם, קבלן
אהבתו על סיפר עיתונאי ראיון

 שהיה אדם שנעצר מכיוון השונות.
הלי עם פוליטית, לפחות מזוהה,

לפני אחדים שבועות שניצח כוד
 גניש כלפי נהגו — בבחירות כן

ל המישפטי היועץ רבה. בזהירות
מפרקלי אור ליעקב הורה ממשלה

 מיסים עבירות לעינייני המחוז טות
החקי מהלך אחרי לעקוב וכלכלה

אישי. באופן רה

המאורגן הפשע את תוקן? אולמרט ח״כ
מיזרחי• של ידידו את מייצג

 והיה הרולטה, למישחק הגדולה
ב שהועלו שונות, לפרשיות קשור

 העולם עמודי מעל רבות כתבות
 תואר שבהן והלאה) 2266( הזה

בסכומי-ענק. בלאם־וגאם כמהמר
 חב- 19 של בעליהן היה גניש

 פקידי- בין שפוזרו רות־בנייה,
 הי- החברות אחת השונים. השומה

 מיז- בצלאל עם ש־ב־ג שותפות תה
ש חוגי, ששון אחר, (וקבלן רחי
 החברה מהשותפות). אחר־כך יצא

ב שהתפרסם מרם בית את בנתה
 דויד איש־העסקים רצח עם קשר

שולמן.
 ו־ שילטונות־המם עם הסתבכותו

 הוא .1981 בינואר החלה המישטרה
כ חוקרי־המכם, על־ידי אז נעצר
ש אחרי מע״מ. תשלום באי חשוד

 לוי שדויד רינונים היו שוחרר,
 הוכחש הדבר אך למענו, התערב
ה הגורמים כל על־ידי נמרצות
 מעצרו בשעת בפרשה. קשורים
 שמכר פיסלוני־זהב מביתו הוחרמו

 טען אז פלאטו־שרון. שמואל לו
פלאטו. את מממן שהוא גניש

 על-ידי נעצר הוא שעבר ביולי
 מס-ההכנסה, של החקירות מחלקת
 בעשרות הכנסות שהעלים בחשד

חברותיו באמצעות לירות, מיליוני

 ש״אישיות רינונים היד
 עם התקשרה בחרות״ בכירה
הו שהוא כיום גניש, חוקרי

 להארכת לכית־המישפט בא
 כטיפול והתעניינה סעצרו,

בו.
 ימים אחרי גניש, כשהשתחרר

 ואף הטענות, את הזים הוא אחדים,
ו בגורלו התעניין לא שאיש טען

 שלא טוען אפל מישפחתו. בגורל
 אלא לטובתו, התערבו שלא רק
שיישב. שביקשו מי אף היו

 ממעצרו, גניש ששוחרר אחרי
 ולהשיג השטח את לבדוק אפל ניסה

 אולמרט, של הטובים שרותיו את
 כבר עצמו את הקיף שגניש למרות

ה עורכי־דין-מעולים. בסוללת אז
 היתד. אולמרט של בגיוסו מטרה
למאבקו. פוליטי בסיס לתת

שרה הפ
ה פשרה אינ

 בפעם גניש נעצר חודש פני ך
 ה־ על־ידי והפעם השלישית, *

 מאות בהחזקת כחשוד מישטרה,
 הפעם גם בביתו. דולרים אלפי

שוחרר.

ההתפייסות את סידר וגנדי מיזרחי, גניש, של הפרקליט

 מחלקת-החקי- המשיכה בינתיים
 בתל-אביב מס־ההכנסה של רות

 רקע ועל גניש, של תיקו את להכין
 ה־ פגישת־העבודה התקיימה זה

אולמרט. השתתף שבה חסוייה,
 על להגיב אולמרט כשהתבקש

 כפרקליט בפגישה, השתתפותו
 לצידו בע״מ, גניש שלום חברת

ש בתוקף טען הוא כספי, רם של
 ושלא לגניש, קשר שום לו אין

 של בשמו פגישה, בשום הופיע
חברתו. או גניש

 שמך איך זאת, ״בכל ו שאלה
 ז״ לפרשה מתקשר

 מישפטי יועץ ״אני ו תשובה
 של שותף שהוא אפל, דויד של

גניש.״
 אינו אפל הרי ״אך :שאלה

 לפרשה!״ כלל קשור
 שבו עניין לא ״זה ו ,תשובה

 אני לעיתונות. הודעה מוסר אני
 לזה, מעבר מייצג. אינני גניש את
מעניין.״ לא זה

 זאת בכל מה ״אז ו שאלה
 בפגישה?״ עשית

ו אחר, סיפור ״זהו ו תשובה
 פרטים.״ על־כך למסור חייב לא אני

 אם אולמרט את שאל הזה העולם
 עורך- שהשיג להתפייסות קשר אין

ה ובין גנדי, ובין בינו כספי הדין
 כספי עם ביחד מייצג שהוא עובדה

ל ״היוזמה תשובתו: גניש. את
 עורך- של היתד. בגין אצל פגישה

 אינה הפשרה בידיעתי. כספי, הדין
 ה־ ביטול על מדובר כלל. פשרה

 תמורת זאבי, נגדי שהגיש מישפט
 להוצאות צו לדרוש שלא הסכמתי
 מאף נסוגותי שלא ברור כספיות.

 שאמרתי מה וכל שאמרתי, מילה
 כי אמרתי וקיים. שריר מבחיעתי

מתיי לבגין שניתנה ההתחייבות
 כי הדבר, פירוש העתיד. לגבי חסת

ה הוגשה שלגביהם נושאים אותם
 בי שאחזור מבלי ובוטלה, תביעה,
ולהע לשוב בכוונתי אין מדברי,

 ביטול ובעיני הואיל בעתיד, לותם
 חד־ ניצחון משמעותו המישפט,

 ולמאבקי.״ לעמדתי משמעי
 שהוא טען זאת, לעומת גנדי

ה בתוקף לנושא, מלהתייחס מנוע
ה שהצד ״זה חתמו. שהם הסכם

 בעייה זו ההסכם, את מכבד לא שני
שלו.״
 בזמנו שהטיח ההאשמות בין

 הגיש ושבעטיין גנדי, בפני אולמרט
 הוצאת־דיבה, על תביעה זאבי נגדו

 מערכת־ ניהל שגנדי הטענה היתד,
מיזרחי. בצלאל עם עניפה יחסים

 את הזה ׳ העולם כששאל
 ומי הפגישה, על נייגר דוב

 נעים־ הנציב ענה בה, שהשתתף
 זה מסוג שפגישוודעבודה ההליכות

 מנוע הוא החוק ועל-פי חסוייות, הן
 של קיומן עצם על פרטים מלמסור

 דנו. ובמה בהן, נכח מי הפגישות,
 מי כל החוק, פי שעל צייין נייגר

 חייב כזה מסוג בפגישות שמשתתף
 לפרשה. ישירה נגיעה בעל להיות

 לו להיות צריך עורך-דין, הוא אם
שלו. מהלקוח יפוי-כוח

 דויד בפרשת דנו לא זו בפגישה
לטע אולמרט, מייצג שאותו אפל,

ש אפל, גניש. בפרשת אלא נתו,
 בפרשה נחשד ולא נחקר לא מעולם

ה כלל. לדיון נושא היה לא זו,
 גניש שלום חברת נגד חקירה
 היא אולמרט, ייצג שאותה בע״מ,
 אפל היה לא שבה תקופה לגבי
 אולמרט מזאת, יתרה החברה. עובד

 כששאל אפל. את מייצג אינו אף
 קשריו על אפל את הזה העולם

 שאולמרט אמר הוא אולמרט, עם
 אצטרך ״אם חברו־מילדות. הוא

 הייתי עלי, שיגן עורו־דין לקחת
 וציין — אפל אמר אודי,״ את לוקח

הי לעתיד מתכוון שהוא בפירוש
בהווה. לפרשה ולא פותטי,

 כספי;שאל רם עורך־הדין
 ל■ אולמרט עם הקשר על

 שאולמרט אישר והוא גניש,
 כתיק. מסויים חלק מייצג

 ״העד להגדרת הסכים הוא
 את מייצג שהוא הזה״ לס

 שאול- בעוד אישית, גניש
ה החלק את מייצג מרט
אחר.

 הופעלו מס־ההכנסה נציב על
 סגן־שר־האוצר, מצד שונים לחצים

מרי יעקב השר ומצד קופמן, חיים
 של בתיקו קורה מה שיבדוק דוד,

למע אולמרט של כניסתו גניש.
 שצמרת הנציב לעיני ממחישה רכה

 במישרד־ שולטים שאנשיה הליכוד,
מה אחרי מקרוב עוקבת האוצר,

החקירה. לך
 הופעתו ברור: אחד דבר

מטי זו כפו״טה אולמרט של
הד על מאוד מוזר אור לה

 לפני גנרי על שאמר ברים
מו ״זהו :שנים וחצי ארבע

 השחיתות תופעת של דל
 וע־ דיכרה שעליו ההכרתית

 שאולמרט יתכן רת־שימרץ״.
 עם להתפייסות התנגד לא
 תכיעת־ אז נגדו שהגיש מי

 מעורב שהוא משום דיבה,
הת שעליו כמה כדיוק כיום
 וחזק: גדול כקול אז ריע

 ההכרתי המוסר ״הידרדרות
■1 ציטרין כן-ציון כישראל.״
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